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OXYFLEX® - MT235 / MT300 

 طراحی   

 
  MT - ®OXYFLEXدیفیوزر 

 دیفیوزری با بدنه ی پلی اتلین تقویت شده با فیبرشیشه و اتصال نرینگی رزوه دار است.

 ممبران به وسیله ی حلقه ی اتصال به محکمی بر روی بدنه ی دیفیوزر نصب شده است.

- MTدیفیوزر 
®

OXYFLEX : در دو سایز تولید میشود 

MT 235 - 
®

OXYFLEX ² با سطح ممبرانm0,04  280و قطرخارجی 

 میلیمتر 

 هر دیفیوزر مجهز به یک اتصال رزوه ای به قطر یک اینچ است.)در صورت 

 اینچ ( ¾ درخواست 

 برای نصب دیفیوزر بر روی لوله های مقطع دایره ای ، کمربندهای اتصال 

 با قطرهای مختلف توسط این شرکت تولید میشود.  

 ممبرانی بر روی تمامی دیفیوزرها نصب شده است. شیریک طرفه

 انواع ممبران :

MT - 
®

OXYFLEX  با ممبرانی از جنسEPDM  با کیفیت تولید می شود. درصورت نیاز پروژه، امکان تولید 
®

OXYFLEX

MT300   با ممبران سیلیکونی و یاEPDM  با پوششPTFE .میسر استMT  - 
®

OXYFLEX  با ممبران حباب ریز و حباب درشت

 تولید می شود.

 مقایسه ی  دیفیوزر دیسکی  :

بر خالف دیفیوزرهای لوله ای، تمام سطح ممبران دیفیوزرهای دیسکی در یک سطططح قطراردارد و کطح سطططح مطمطبطران درفطر یطنطد 

 هوادهی موثراست، در نتیجه ضریب عملکرد و طول عمر دیفیوزرهای دیسکی در مقایسه با دیفیوزرهای لوله ای بیشتر است.

 

 عملکرد دیفیوزر  :

- MTمیتوان 
®

OXYFLEX  را بر روی لوله های پالستیکی یا فلزی نصب کرد. ضمنا این نوع دیفیوزر می تواند در تانک هطایطی بطا اشطکطال

 مختلف نصب گردد. نصب  ن ها در تانک هایی با سایز متوسط توصیه می گردد.)برای تانک های بزرگ به دیفیوزرهای پلیتی مراجعه شود.( 

MT - 
®

OXYFLEX .در صنایع مختلف ، برای انواع مختلف فاضالب و در کشورهای مختلف نصب و با موفقیت بهره برداری شده است 
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OXYFLEX® - MT300 

 طراحی

       )“¾ G 1“ )Gاتصال هوا :                     

 

 

 

   

 نرینگی

قطر 

خارجی : 

 

 میلیمتر 345   

345 

300 

 طراحی

       )“¾ G 1“ )Gاتصال هوا :                     

 نرینگی      

 میلیمتر 280    قطر خارجی : 

  مترمربع 0.04   سطح موثر ممبران : 

  

 متریال  ساخت :

 بدنه و حلقه ی اتصال :  پلی پروپیلن تقویت شده با فیبر شیشه

 

 EPDMممبران        :  

 EPDMواشر  ب بند :  

280 

 30 

22 

G 1” 

)or G ¾”( 

235 

 30 

22 

G 1” 

)or G ¾”( 

حداقل فاصله بین نفاط اتصال دیفیوزرها  بر روی 

 میلیمتر است. 360لوله ی توزیع هوا 

حداقل فاصله بین نفاط اتصال دیفیوزرها  بر روی 

 میلیمتر است. 295لوله ی توزیع هوا 
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 منحنی عملکرد

این نمودارها نشان دهنده ی نتایج یک  زمایش است. مقادیرصحیح برای هر پروژه به موارد متعددی که  نتایج را تطحطت تطاثطیطر قطرارمطیطدهطنطد 

بستگی دارد. این مقادیر نشان دهنده نتایج قطعی جهت استناد برای طراحی و دعاوی حقوقی نیست.این شرکت می تواند بطرای هطر پطروژه بطه 

 طور اختصاصی محاسبات را مورد نیاز را به انجام داده و دراختیار خریداران قراردهد.

 اینچ و بدون کمربند اتصال است. 1* افت فشارهای نشان داده شده برای دیفیوزری با اتصال رزوه ای 
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 دستورالعمل نصب :

 نگه داری در انبار :
 ( DIN7716دیفیوزرها باید در اتاقی بدون رطوبت و مجهز به سیستم تهویه نگه داری شوند. )طبق دستورالعمح 

 

 آماده سازی :
قبح از نصب باید از تمیز بودن داخح لوله ها مطمئن باشید. گرد و خاک ، پلیسه های حاصح از سوراخکاری لوله ها و ... باید از        

 داخح لوله ها خارج شوند ، در غیراین صورت با شروع کار بلوئر دیفیوزرها  سیب میبیند.

 

 ترازکردن دیفیوزرها :
در پروژه باید کامال هم سطح نصب شده  و  MT-®OXYFLEXدیفیوزرهای 

 میلیمتر باشد.10حداکثراختالف سطح نصب در سرتاسر تانک هوادهی نباید بیشتر از 

 

 نصب :

اینچ به لوله یا  1با اتصال نرینگی  OXYFLEX® - MTدیفیوزرهای 

 کمربند متصح می شوند.

 اتصال با بوشن :

 اتصال به لوله  توزیع هوا می تواند از طریق بوشن رزوه ای انجام شود.

به صورت مستقیم بر روی بوشن مطوجطود بطر  OXYFLEX® - MTدیفیوزر 

 روی لوله بسته می شود.

اتصال دیفیوزر باید محکم،  کامال افقی و  ب بندی شده باشد.واشر  ب بند ارسطال 

شده همراه با دیفیوزر بین بوشن و دیفیوزر قرار می گیرد. اگرواشرتخت مناسب 

بوشن متصح به لوله نبود،  قسمت رزوه ای باید با  ب بطنطد مطنطاسطب بطه صطورت 

 .کامح  ب بندی شود. واشرباید کامال تمیز و بدون  سیب دیدگی باشد

 نصب با کمربند اتصال :
برای نصب دیفیوزر بر روی لوله هطای دایطره ای مطی تطوانطیطد از کطمطربطنطدهطای 

 اتصال شرکت سوپراتک استفاده کنید.

قسمت باالیی لوله ها سوراخکاری شده و واشر  ب بنطد روی لطولطه بطیطن قسطمطت 

زیرین و باالیی کمریند قرار می گیطرد. واشطر ب بطنطد بطایطد تطمطیطز وسطالطم بطاشطد.    

مطیطلطیطمطتطری ایطجطاد  20میلیمتری قسمت باالیی کمربند داخح سوراخ  16زائده ی 

شده بر روی لوله قرارداده می شود.)در صورت درخواسطت تطولطیطد کطمطربطنطد بطا 

 میلیمیتری طبق امکان پذیراست.(  13زائده  
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لوالی قسمت زیرین کمربند بر روی قسمت باالیطی قطفطح 

و واشر و مطهطره  M8شده و در پایان کمربند با یک پیچ 

قفح شونده بسته می شود.  بطرای جطلطوگطیطری از  سطیطب 

دیدن  و قفح شدن پیچ ها، قبح از سفت کردن هرپیچ  را 

 روغن کاری کنید.

قبح از نصب دیفیوزر بر روی کطمطربطنطد، مطططمطئطن شطویطد واشطر 

ارسال شده بین کمربند و دیفیوزر قطرارگطرفطتطه اسطت. واشطربطایطد 

تمیز و سالم باشد. از نصب کامال افقی ، محکطم و  ب بطنطد بطودن 

 دیفیوزرها مطمین شوید.

 سایزهای مختلف کمربندهای اتصال :
 

 برای لوله های استینلس استیل :

 DN 50 / Ø 60,3 mm )additional spacer is required(, DN 65 / Ø 76,1 mm, DN 80 / Ø 88,9 mm 

 

 برای لوله های پالستیکی :

)outside Ø(: DA 63 mm / DA 75 mm / DA 90 mm / DA 110 mm 

 دستورالعمل بهره بهره برداری :
 

 تست نشتی و عملکرد : 
،  باید تست نشتی و عملکردی دیفیوزر انجام شود. برای انجام این تست هطا تطانطک را تطا MT - ®OXYFLEXپس از نصب دیفیوزر 

سانتیمتر باالتر از سطح دیفیوزرها با  ب تمیز پر کنید. برای جطلطوگطیطری از ورود  ب بطه لطولطه هطا در صطورت وجطود نشطتطی در  10

 ( 1اتصاالت، تا قبح از رسیدن  ب به سطح لوله ها، میزان عبورهوا ازدیفیوزرها را طبق حداقح جریان تنظیم نمایید.)جدول شماره ی 

تطنطظطیطم گطردد. پطس از حصطول اططمطیطنطان از  1برای چک کردن تست چشمی عملکردی میزان عبور جریان هوا طبق جدول شماره ی 

کطاهطش داده شطود.  مشطاهطده حطبطاب هطای  1عملکرد دیفیوزرها ، جهت بررسی نشتی های احتمالی میزان جریان طبق جدول شماره ی 

بزرگ در اطراف دیفیوزر نشان دهنده نشتی است.)به طور مثال به علت فراموش کردن واشر  ب بند یا سالم نبودن واشر و ... ( پس از 

سطانطتطیطمطتطر  100اطمینان از عملکرد و عدم نشتی ، این اقدامات در دفترچه ی بهره برداری ثبت کرده و سپس سطح   ب به سرعطت تطا 

باالی سطح دیفیوزر افزایش دهید. در طول انجام تست عملکرد ، تست نشتی و شروع بهره برداری از دیفیوزرها،  جطریطان هطوا نطبطایطد 

 دستورالعمح بهره برداری جداگانه ارسال می گردد.  Liftableقطع شود. برای سیستم های 
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 آماده سازی جهت استفاده از دیفیوزرها:
 

کطار    1ساعت با میزان جریان هوای مشخص شده در جدول شماره ی   60پس از تست عملکردی و نشتی ، دیفیوزرها باید حداقح به مدت 

 کنند .

 

 بهره برداری از دیفیوزرها:
 

بعد از انجام تمام مراحح باال سیستم هوادهی  ماده ی بهره برداری است. پس از بهره برداری از دیفیوزرها با سنجطیطدن مطیطزان افطت فشطار و 

 مقایسه ی  ن با میزان افت فشار اولیه ، میتوان وضعیت سیستم را بررسی کرد.

سانتیمتر  ب تمطیطز بطر روی دیطفطیطوزرهطا بطرای  100اگر بهره برداری با تاخیر باشد یا سیستم از فاز بهره برداری خارج شود، وجود حداقح 

 جلوگیری از یخ زدگی و همچنین محافظت در برابر نور خورشید و جلوگیری از  سیب های فیزیکی الزامی است.

 

 چک کردن حباب ها: 
 

پس از انجام مراحح باال چک کردن حباب ها باید انجام شود. برای این منظور دیفیوزر با حداکثر جریان شروع به کار مطیطکطنطد و جطریطان تطا 

  100درجطه و سطططح  ب بطیطشطتطر از 10میزان حداقح کاهش می یابد. یکنواختی هوادهی )چک کردن حباب ها( در شرایط دمای بیطشطتطر از 

 سانتیمتر باالی دیفیوزر انجام می شود.

 

 تست انتقال اکسیژن:
 

 قبح از انجام تست ضریب انتقال اکسیژن، تمامی مراحح باال باید یه صورت کامح و دقیق انجام شود. تست انتقال اکسیژن 

 طبق استانداردهای متداول در  ب تمیز یا فاضالب انجام می گردد. 

 حباب درشت حباب ریز نوع دیفیوزر

  MT300 MT235 MT300 MT235 

 0.5 0.5 0.5 0.5 تست نشتی

 30 33 3 6 تست عملکردی

 33-7 36-6 6-2 30-3 چک کردن حباب ها

 4 6 0.5 3 حداقل جریان

 32-5 36-7 5-3 30-2 نقطه ی بهینه ی کارکرد

 33 31 6 30 حداکثر جریان دایمی

 35 20 7 32 حداکثر جریان لحظه ای

Table 1: Specific loads [ m3
N / h per diffuser] for OXYFLEX® - disc diffuser with EPDM membrane 
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 دستورالعمل تعمیر و نگه داری :
 

نگه داری اندکطی  MT - ®OXYFLEXبا توجه به اختالف میزان جریان در مراحح مختلف بهره برداری  به طورکلی دیفیوزرهای دیسکی 

دارند. باالخص در بهره برداری های منقطع ، مراحح مختلف بهره برداری به عنوان مراحح تعمیر و نگه داری محسوب می شوند.  با توجطه 

به شرایط بهره برداری، مراحح اضافه ی نگهداری به شرح ذیح توصیه می شود. این مراحح جهت پطاکسطازی دیطفطیطوزرهطا، پطس از مطراحطح 

 طوالنی عدم بهره برداری یا بهره برداری طوالنی با میزان جریان اندک، الزم است.

 پایش سیستم : 
  

نوع حباب ها و افت فشار سیستم باید در فواصح زمانی معین و در شرایط بهره برداری یکسان )مطیطزان هطوا و سطططح  ب یطکطسطان و...(  

چک و یادداشت گردد.میزان تغییرات افت فشار در فواصح مختلف امکان سنجش شرایط سیستم هوادهی را میسطر مطی کطنطد. در صطورت 

مشاهده تغییرات شدید در نوع عملکرد سیستم هوادهی ) به طور مطثطال مشطاهطده حطبطاب هطای بطزرگ ( یطا تطغطیطیطر زیطاد در مطیطزان افطت 

( ، در اسرع وقت با کارشناسان این شرکت تماس بطگطیطریطد. عطمطومطا بطهطره  40hPAفشارسیستم،  نسبت به  غاز بهره برداری ) بیشتر از 

برداری منقطع از سیستم ، امکان نفوذ لجن به خطوط لوله را موجب می شود. عمرمفید دیفیوزر و عملکرد  ن در صورت نفوذ لطجطن  بطه 

 لوله، به طور چشمگیری کاهش پیدا می کند.

 تمیز کردن : 
 

در هنگام تخلیه تانک ها شرایط دیفیوزرها چک شود. به کثیفی های روی دیفیوزر که عموما به راحتی قابح تمیز شدن است بایطد تطوجطه کطرد.

) خاک ، لجن و ... ( با توجه به نوع و ترکیبات کثیفی های روی دیفیوزر یک یا چند روش از روش های زیر ممکن است به کار بطرده شطود. 

 برای اطمینان از نتیجه، در ابتدا روش های زیر را بر روی یک ممبران به صورت جداگانه تست کنید. 

 )عموما با مواد قلیایی یا اسیدی( 

 

 روش دستی :عموما تمیزکردن سطح دیفیوزر  با  ب و یک برس دستی، کافی است.

 استفاده از مواد قلیایی : مایع قلیایی می تواند در کنار روش تمیز کردن دستی سطح دیفیوزر به کار رود.

اسید : در صورت مشاهده ی افزایش فشار در سیستم ) افزایش افت فشار در دیفیوزر(  برای پاکسازی ممبران ها، ممکن است  تزریطق اسطیطد 

 رقیق شده به خط جریان هوا نیاز باشد.

 تزریق اسید : 
 

در سیستم های که امکان تشکیح رسوب های کلسیمی روی دیفیوزر وجود دارد ، تمیزکردن سیستم با اسید رقیق شطده در فطواصطح زمطانطی 

منظم توصیه می شود.درصورت نیاز مقدار معینی از اسید رقیق شده برای کاهش افت فشار و افزایش طول عمر دیفیوزرها بطه خطط هطوا 

 تزریق می شود. بدین منظور استفاده از سیستم قابح حمح ساخت شرکت سوپراتک با قابلیت تنظیم میزان تزریق اسید توصیه می گردد.

 برای دریافت اطالعات بیشتر با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید.

تمامیی اطیالعیاو میوجیود در ایین کیاتیالیو  

میتواند بدون اطالع قبیلیی تیریییییر کینید و در 

صورو مراییرو نسیخیه  فیارسیی بیا نسیخیه  

انگلیسی ، نسخه  انگلیسی به عنوان میرجیع 

 اصلی مورد پذیرش است. 
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